
أبلغ من العنعام بالكل والشرب ل ن الكل والشرب كششل يأكششل ويشششرب
حششتى البهششائم   ، لكشن الهدايشة مشا كششل أحششد يهتششدى فإعنعشام  اللشه علششى
العنسششا ن بالهدايششة العلميششة والعمليششة أعظششم مششن إعنعششامه عليششه بالكششل
والشرب عنعم ومن فوائد هذه الية الكريمة : أ ن المتمسكين بدين اللششه
المتبعين لحسن القول هم أصحاب العقول ،هم أصحاب العقششول، مششن
المتعارف عند الناس ال ن أعنهم إذا رأوا إعنساعنا عاقل يعنى إذا رأو إعنسا ن
ذكيا متأعنيا فى المور  يقولو ن هذا عاقل ما شاء الله عاقل ولوكا ن مششن
أفجر الناس والحقيقة أعننا عنقششول العاقششل مششن وفقششه اللششه تعششالى للعلششم
والعمل ولو كا ن من أبلد الناس لو كا ن من أبلد الناس باعتبار الذكاء
ومن فوائد هذه الية:أعنه ل تلمزم بين الششذكاء والعقششل ، الششذكاء شششىء، 
والعقل شىء آخر، حتى فششى عقششل الردراك ل تلمزم بيششن الششذكاء العقششل
وعقل الردراك ل ن من النششاس مششن تجششده ذكيششا شششديد الملحظششة يفهششم
الشىء بسرعه ويعطى الجواب بسرعة لكنه فى التصششرف هششا؟ أحمششق
ليس عنده عقل  ومن الناس من يكو ن بالعكس عنده شيئا مششن البلردة
ولكنه فى التصرف عاقل متأعنى ولكن أعقل الناس أطوع الناس للششه ل
شششك أ ن اعقششل النششاس أطششوعهم للششه سششبحاعنه وتعششالى ولهششذا  قششال
(( (( أوبلئك هم أوبلوا البلباب
ومن فوائد الية: الشارة إلششى إعنقسششام النششاس إلششى قسششمين : موفششق،

(( أوبلئك ابلذين هداهم ابلله  وأوبلئك هم أوبلواومخفق، ل ن قوله
 أ ن هناك قسم آخر وهم الذين لم يوفقوا ولششم يهششديهم اللششهالبلباب))

.والمر كذلك الواقع كذلك  والية أشارت إلى هذا والواقع يشهد له
فا ن قال قائل لماذا لم يجعل اللششه سششبحاعنه وتعششالى  النششاس علششى رديششن

(( وبلوواحد أمة واحدة قلنا ل ن هذا ينششافى الحكمششة قششال اللششه تعششالى 
شاء ربك بلجعل ابلناس أميية واحييدة ول يزابلييون مختلفييين إل
من رحم ربك وبلذبلك خلقهم وتمت كلمة ربييك لملن جهنييم

 لو لم يوجد هذا العنقسششام مششا ملئششتمن ابلجنة وابلناس أجمعين ))
النار بل ولردخلها احد لو لم يوجد هذا العنقسام ما عششرف العنسششا ن قششدر
عنعمه الله عليه باليما ن والعمل الصالح لو لم يوجد هذا اليما ن ما مششدح
من آمن وعمل صالحا لماذا ل ن الناس هكذا ما يستطيع أ ن يخششرج عمششا
عليه الناس لو لم يوجد هذا لم يكن هناك سششوق للجهششارد لعنششك ل يمكششن
أ ن تجاهد من هو مثل من هو مثلك فى اليما ن والعمل الصششالح لششو لششم
يوجد هذا لم يقم سوق المر بالمعروف والنهى عن المنكر لو لم يوجششد



هذا لم يقم سوق الدعوة الى الله إلى غير ذلك مششن المصششالح الكششثيرة
التى تفوت بفوات هذا العنقسام أما من حيث القدرة اللهيششه فششا ن اللششه
قاردر على أ ن يجعل الناس أمة واحششدة علششى الششدين علششى الششدين الحششق
ولكن الحكمة اللهية تأبى ذلششك وقششد علمتششم شششيئا مششن كششثير كششثير مشن
 حكمة تفرق الناس إلى مؤمن وكافر
(( أفمن حق عليه كلمة ابلعذاب أفأنت تنقذ منثم قال تعالى  

) مششا هششى كلمششةفى ابلنار ))(( أفمن حق عليييه كلميية ابلعييذاب )
(( لملن جهنم ميين ابلجنييةالعذاب ؟ قال المؤلف هى قوله تعالى 

وابلناس أجمعين )) (( وتمييت كلميية ربيك لملئين جهنييم ميين
 هذا ما ذهب إليه وقيل كلمة العذاب هششىابلجنة وابلناس أجمعين ))

(( ان ابلذين حقت عليه كلمت ربك ل يؤمنون وبلييوقوله تعالى 
 الليششم وهششذا القششول اقششربحتى يييرو ابلعييذاب )) جاءتهم كل آية

للصششواب ل ن هششذا القششول أخششص ممششا قششال المؤلششف ل ن قششوله تعششالى
(( وتمييت كلميية ربييك لملن جهنييم ميين ابلجنيية وابلنيياس

ل تدل على شخص بعينه تدل على أ ن كلمة الله عششز وجششلأجمعين ))
((إن ابلذين حقييت عليهييم كلميية ربييكإقتضت أ ن تمل النار لكششن 

))هؤلء قوم بأعياعنهم ل يؤمنو ن ولو جاءتهم كل آية فالصحيح أ ن المرارد
(( إن ابلذين حقييت عليهييم كلمييةبكلمة اللششه هششي مششا ذكششره اللششه 

أفمن حييق أعنهم من أهل النششار هششؤلء ل يمكششن أ ن يؤمنششوا (( ربك ))
 أى لمل ن جنهششم مششن الجنششة والنششاس أجمعيششنعليه كلمة ابلعذاب ))
(( إن ابلذين حقييت عليهييم كلميية ربييك لهذا قول ،القول الثاعنى 

يعنى أ ن المرارد بكلمة العششذاب هششى أ ن اللششه تعششالى قضششىيؤمنون )) 
 (( أفمن ))بأ ن هؤلء من أهل النار فما كاعنوا ليؤمنوا أفمن حق كلمة

فيهششا ثل ث كلمششات ،الهمششزة والفششاء ومششن فششالهمزة للسششتفهام والفششاء
عاطفه ومن يقول ابن مالك إعنها شرطية ويقول آخششرو ن اعنهششا موصششوله
أفالذى حقت عليه حق عليه كلمشة العششذاب وعلششى كلم المؤلششف تكششو ن
. شرطية ويأتى ا ن شاء الله بقية الكلم عليها
 عنعم إردريس
... : الطالب

  : كيفالشيخ
( خياركم فييى :... الرسششول صششلى اللششه عليششه وسششلم قششال الطششالب

يعنششى لششو قلنششا  مثل أ ن صششاحبابلجاهليه خييياركم فييى اللسييل)م) 



العقل فى الجاهلية لو اهتدى وأصششبح أكمششل عقل فهششل يصششح أ ن عنقششول
 هكذا

 خياركم فى ابلجيياهليه خييياركم فييى : ل  ل ن معنى قول (الشيخ
 )  يعنى مثل أ ن العرب كاعنوا قبائل بعششض القبائششل أشششهر مششناللسل)م

بعض فيقول عليه الصلة والسلم أ ن من كا ن لششه حسششب وشششرف فششى
 الجاهليه فهذا فحسبه وشرفه له إذا فقه فى ردين الله

 : ما ينطبق عليه القرا نالطالب
ل ما ينطبق بس المعنى اللى قلته ما ينطبق عليه هذا الحديثالشيخ : 

يعنى ما ينطبق عليه هذا الحديث ل ن كوعنه ذكيا ثم يكو ن عاقل يعنى مششا
قد يحمد وقد ل يحمد المشكل بعد أحياعنا أحياعنششا يكششو ن الششذكاء المفششرط
سببا للضلل ل ن هذا الذكى يوررد على عنفسه أشياء ويفتششح علششى عنفسششه
أشياء لو كا ن لو كا ن غافل لكا ن أحسن له ولهشا ولهششذا ماضششر مشن ضشر
وأصحاب أهل الكلم والمنطق والفلسفة إل حدة ذكششائهم تجششد العنسششاء
بذكائه يوررد إذا كا ن كذا ولما كششذا لكششن السششليم هششو الششذى يسششتمر وقششد
تمنى بعض أهل الكلم أ ن يموت على ؟

: عجائز عنيسابورالطالب   
: ردين عجائز عنيسابور ردين العجائز عجائز ما تعرف عنعمالشيخ   

: ما الفرق بين الشعور وعقل الردراكالطالب
 : ل فى عقل الردراك وعقل الرشدالشيخ

  : ما الفرق بين الشعور والعقلالطالب
 : ما أظششن أ ن هنششاك فششرق قششوى لكششن الشششعور يرمششى إلششى قششوةالشيخ

 الملحظة العنسا ن يعنى حى حى القلب عنعم
 : الشعور ... الشعور اعنقصالطالب

:ل يمكن أعنقص وأكمل مباشرة أحياعنششا يكششو ن العنسششا ن مششن قششوةالشيخ 
ملحظته يشششعربمال يشششعر بششه الخششرو ن وأحياعنششا يكششو ن مثششل مششا قلششت
الشعور الحساس مجررد الحساس والحساس يكو ن فى البهششائم وفششى
العقلء لكن هو من جهة أكمل يعنى مششن جهششة ثششا ن الشششعور أكمششل ل ن
بعض الناس يكو ن عنده الشعور إحساس عنفسى ما يدركه الخرو ن

(( بلكن ابلذين اتقوا بلهييم غييرف ميين فوقهييا غييرف : ابلطابلب
(( مبنية
الشيخ: ايش بفتح الميم؟



 (( غرف مبنية تجرى من تحتها النهار وعد ابلله ل :ابلطابلب 
يخلف ابلله ابلميعاد * أبلم تيير أن ابللييه أنييزل ميين ابلسييماء ميياء
فسلكه ينابيع فى الرض ثم يخرج به زرعا مختلفا أبلوانه ثم
يهيج فتراه مصفرا ثييم يجعلييه حطامييا إن فييى ذبلييك بلييذكرى
(( لوبلى البلباب

 : بس إ ن شاء الله تأخذ ردورة يا أخ عبد اللششه إسششمه عبششد اللششه ؟الشيخ
 خا ن تدرس فى المسجد يعني قرا ن
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله مششن الشششيطا ن الرجيششم قششال اللششه
تبارك و تعالى فى سياق اليات التى اعنتبه فى سششياق اليششات الششتى  بهششا

(( أفمن حييق عليييه كلمييةالكلم على أهل الحق وأهل الباطل قال 
 )) هذا مبتدأ المناقشة عنعم ما المرارد بكلمششة العششذاب يششا هدايششةابلعذاب

الله ؟
...: الطالب

 : ما المرارد بكلمة العذاب ؟الشيخ
:هذا ما أخذعناهالطالب

 : أخذعناها وذكرعنا الصحيح فى هذاالشيخ
... : الطالب

: كيف ما أخذعناه عنعمالشيخ   
(( ابلييذين حقييت عليهييم كلميية ربييك )) ... (( لملن: الطششالب

(( جهنم من ابلجنة وابلناس أجمعين
(( لملن: المؤلششف مشششى علششى ا ن المششرارد بهششا قششوله تعششالى الشششيخ 

(( إن والظاهر أ ن المرارد بهششاجهنم من ابلجنة وابلناس أجمعين ))
طيششب الششذى قبلهششاابلذين حقت عليهم كلمة ربييك ل يؤمنييون ))

 هذا ؟(( فبشر عباد ابلذين يسمعون ))
... :الطالب

(( وأنابوا ابليى ابللييه بلهييم ابلبشيرى )) :طيششب قششوله تعششالىالشيخ
الجملة هذه معطوفة على أى شىء مامز ن؟ على أى شىء معطوفة ؟

  : البشرىالطالب
  : ل وأعنابوا الى اللهالشيخ
 : اجتنبوا الطاغوتالطالب

: على قوله اجتناب الطاغوت يعنى جمعوا بين هششذا وهششذا طيششبالشيخ 
 الجملة فى محل ؟(( بلهم ابلبشرى ))قوله 



  : فى محل رفع فى محل رفع خبر خبر الذينالطالب
: خبر الذين اجتنبواالشيخ   

: ما المرارد بالبشرى خالدالشيخ  
...  : البشرى هناالطالب
 : كلم المؤلفالشيخ

  : الجنةالطالب
:  المرارد بها الجنة والصحيحالشيخ  

  :  أعنها تشمل الجنة وتشمل النار كل ما كا ن على ... البشرىالطالب
: ما هو الدليل على ا ن هذا هو الصحيح العموم ؟الشيخ 

: أ ن ال للستغراقالطالب 
 : ها هو قد يكو ن المرارد بال العهدالشيخ

: ... تفيد معنى أكثرالطالب  
 : لكن عنريد ردليلالشيخ

... : الطالب
 : وغيرهاالشيخ

  : للذين أحسنوا الحسنى ومزياردةالطالب
  : شيخالطالب

  : عنعمالشيخ
  : عنقول البشرى الخبر السار فهو يعم جميع البشرالطالب

ن بششرى المشؤمنالطالب  :يقول الرسول عليه الصشلة والسشلم إ ن م
الرؤيا الصالحة يراها

ففيي ي : فششى القششرا ن (( الشششيخ وو ويا  نن دد فة ابليي ويييا وح نبل ففيي ي ا ورى  نش بب نبل بم ا به وبل

بم فظي وع نبل بز ا نو وف نبل وو ا به وك  فبل وذ فه  لل فت ابل وما فل وك فبل ول  فدي نب وت ول  فة  ور فخ نل  ))  وأفضلا
كيششف كششاعنت(( فبشر عبيياد ))مششا يفسششر القششرا ن هششو القششرا ن قششوله 

مكسورة وهو مفعول به ؟
: هنا حذف الياء ياء المتكلمالطالب  

  : وأصلهاالشيخ
  : أصلها بشر عباردىالطالب

  : عنعم ما المرارد بالعبارد هنا؟ من تعبدوا بالخصوص أو بالعمومالشيخ
  : الخصوصالطالب

: الخصوص لماذا ؟الشيخ 
  : ل ن هنا ذكر فبشر عبارد التبشير ل يكو ن إل للعبارد ثاعنياالطالب



: إل للعبارد بالمعنى الخاصالشيخ   
. : وكذلك اضاف الى ياء المتكلمالطالب

  : الذىن ل هذهالشيخ
إ ن جمع قد تشمل لكن الذين يستمعو ن هذا يخصص أيضششا، الششواررد اعنششه

(( فيتبعونمن البشارة والثاعنى الذين يستمعو ن القول طيششب يقششول 
  ماذا تفيد ؟ (( فيتبعون أحسنه ))عبد اللهأحسنه ))

   : القول الحسنالطالب
  : ألحسن كيف الحسن وهو يقول أحسنالشيخ

...  : أحسنهالطالب
  :عنعمالشيخ

 : لعنهم يستمعو ن القول الحسن فيتبعو ن الحسنالطالب
 : عنعم ، يعنى أعنهم ل يرضو ن بدو ن الكمال ، ها أو بششدو ن الكمششلالشيخ

على الصح ل يرضو ن بدو ن الكمل طيب القول ذكرعنا أعنه ينقسششم إلششى
أربعه اقسام ؟ها  ما هى ؟

  : هى إتباع القولالطالب
  : عنعمالشيخ

  : يسمعو ن القول يشملالطالب
  : قلنا أعنها تنقسم إلى أربعه أقسامالشيخ

: عنعم  الذكرالطالب   
  : ل ، عنعمالشيخ

  : تقسيم من جهة الطاعة ومن جهة اتباع القول والعملالطالب
  : ل القول ينقسم إلى أربعة أقسامالشيخ

  :  ما ذكرتالطالب
 ... : ل ذكرت إذا أجبت تعرفو نالشيخ

  : مذكور يا شيخالطالب
  : عنعمالشيخ

 : حسن وأحسن وسىء وأسوأالطالب
 : طيب ما ذكرعنا هذا ؟ل ذكرعناه قلنا سىء وأسششوأ ولغششو وحسششنالشيخ

 وأحسن خمسة أقسام
 : قبل ما ذكرعناهالطالب

  : هاالشيخ
: ذكرعنا قبل مو فى عنفس اليةالطالب   



: على كل حال المهم أعنه مر عليكم ... إقامة الحجة تكفى مششرةالشيخ 
واحدة عنعم ، على كل حششال القششول ينقسششم إلششى خمسششة أقسششام سششىء

(( وإذاوأسوء ولغو وحسن وأحسن هم يتبعو ن الحسن واستدل بالية 
(( وإذا لسمعوا ابللغييو أعرضييوا عنعششممروا بابللغو مروا كراما ))

 لمششاذاوبلئك ابلذين هييداهم ابللييه )) طيب  ، قوله تعالى (( أعنه ))
جاءت باسم الشارة للبعيد ؟

  : إشارة الى علو مرتبتهمالطالب
 : عنعم الى علو مرتبهم تمام لعنهششم يتبعششو ن الحسششن فهششم أعلششىالشيخ

حصر ؟(( أوبلئك ابلذين هداهم ابلله ))مرتبة، طيب هل فى قوله 
  :  عنعمالطالب

  : طريقهالشيخ
 : معرفة اذا كاعنت الجملة طرفاها معرفة فاعنها تفيد الحصرالطالب

 : تمام ، تقدم يا محمد تقدم جزاك اللششه خيششر وخششر الكتششب وراهالشيخ
 كلمة أولوا بمعنى ؟(( وأوبلئك هم أوبلواالبلباب ))،طيب قوله 

 ... : الطالب
  : واللبابالشيخ

  : اللباب بمعنى العقولالطالب
 : معناها العقول معناها العقول وإل ذوي العقول ؟العقول طيششبالشيخ

لماذا سمى العقل لبا
...  : ل ن هو ...غيرهالطالب

 : يعنى جعل لبا  يعنى من  مششن ليششس لششه عقششل فهششو قشششور مششاالشيخ
يحصل شىء طيب، اذا قال قائل هناك عقلء ل يتبعو ن أحسن القول ؟

  : هذا عقل إردراك وليس عقل رشدالطالب
 : وليس عقل رشد تمام والثناء على أى العقلين ؟الشيخ

 :على  عقل الرشدالطالب
: على عقل الرشد تمام بارك الله فيششك ،أمششا الفوائششد فأخششذعناها،الشيخ 

  طيب إلى
 ...: الطالب

(( أفمن حييق عليييه كلميية ابلعييذاب )): قششال اللششه تعششالى الشششيخ 
الهمزة هنا للستفهام ويحتمششل(( أفمن حق عليه كلمة ابلعذاب )) 

أ ن المششرارد بششه السششتفهام الحقيقششى أو أ ن المششرارد بششه العنكششار يعنششى
 أى وجب عليه(( حق عليه ))النفى،طيب ويتبين من تفسيرها وقوله 



أعنيث كلمشة وجهين الشوجه الول أ ن ت ؤعنث ل وذكر الفعل مع أ ن كلمشة م
تاعنيث مجامزى، والثششاعنى أعنهششا أعنششه منفصششل عششن عششامله، ول يجششب تششاعنيث
الفعل إل اذا كا ن الفاعششل مؤعنثششا حقيقيششا متصششل كمششا قششال ابششن مالششك:"
 " وإنما تلز)م فعل مضمر متصل أو مفهم مفهم ذات حر

 أى وجششب عليششه كلمششة(( أفمن حق علييه كلمية ابلعيذاب ))يقول 
((العذاب وهى أعنهم ل يؤمنو ن ولو جاءتهم كل اية أو كما قال المؤلششف 

 والول أظهششر وقششوللملن جهنم من ابلجنة وابلناس أجمعين ))
كلمة العذاب يعنى الكمة التى يستحقو ن بها العذاب ،وهى أ ن كششل مششن
خششالف أمششر اللششه فششإعنه مسششتحق مسششتحق للعششذاب قششال اللششه تعششالى

 الخطششاب للرسششول(( أفأنت تنقذ من فى ابلنار )) (( أفييأنت ))
صلى الله عليه وسلم  يعنى هل أعنت تنقذه إذا حقت عليه كلمة العذاب
والجواب ل وإذا كا ن الجواب ل فإذا كا ن جواب الستفهام ل فهو علمششة
على أ ن الستفهام للنفى وهنا عنسأل الهمزة فششى أفمششن حششق ،والهمششزة
فى أفأعنت ؟ هل لكل واحدة معنى مستقل أو أ ن الثششاعنيه توكيششد للولششى
إ ن جعلنا إ ن جعلنا الجملششتين جملششة واحششدة يعنششى كلم إ ن جعلنششا الكلم
واحدا فى الجملتين الثاعنية توكيد للولى وإ ن جعلنا كل كلمششة كششل كلمششة
مستقلة عن الخرى، فالثاعنيه أصليه، يعنششى تأسيسششيه ل توكيششديه وعلششى
كل فإ ن مثل هذا التركيب أعنى إذا أتت همزة الستفهام وبعد ها حرف
عطف قد سبق لنا مرار أ ن لعلماء النحو فى ذلك قولين ،فى العششراب
فمنهم من يرى أ ن الهمزة رداخلششة علششى جملششة مقششدرة تناسششب المقششام
والفاء وحرف العطف على تلك الجملة المحذوفة ومنهششم مششن يششرى أ ن
الهمششزة رداخلششة علششى الجملششة الششتى بعششد حششرف العطششف فيكششو ن حششرف
العطف على ما سبق وإعنما قدمت الهمزة ل ن لهشا الصشدارة وذكرعنشا أ ن
القول الثا ن أيسر وذلك ل ن القول الول قد يتعذر على العنسا ن معرفة
المناسب للسياق أو ربما يقدر ما يظنه مناسب وليس بمناسب هنا هنششا
ولد  يقولو ن أ ن حلقات الذكر او حلقات التعليم يبدأ فيها بالوسششط كمششا
فى صفوف الصلة تبدأ بالوسط لعنه اقرب لليما ن وهذا أقرب لمقابلششة
المدرس فكلما قابل المدرس فهو أحسن ل ن المدرس أكثر إتجاه أكثر
إتجاهه للمام أحياعنا يكثر اللتفات  لليمين وينسششى اليسششار أحياعنششا يكششثر
اللتفات اليسار وينسى اليمين عنعم فلذلك اعنتبهوا لهذا الفائششدة إ ن شششاء
  الله  طيب



 الخطششاب قلششت لمششن ؟للنششبى(( أفانت تنقييذ ))يقول الله عز وجششل 
صلى الله عليه وسلم تنقذ تخرج ولكن تفسششير تنقششذ بتخششرج قاصششر ل ن
كلمة تخرج ل تدل على أعنه منقذ من هلكة لكن تنقششذ تششدل علششى معنششى
أخص من تخرج أليس كذلك إذا ل ينبغى ا ن يفسر الخص بششالعم لعنششك
إذا فسرت الخص بالعم عنقصت التفسير فالخراج يكو ن اعنقششاذ ويكششو ن
غير اعنقاذ لكن العنقاذ يكو ن عن هلكة ولهذا لو فسرت تنقذ تنجى لكششا ن
أوضح ،ل ن العنجاء أيضا يكو ن من الهلكة ،أفاعنت تنقذ أى تنجى من فششى
النار من عذابها من فى النار من بمعنى الذى وهو مفعول به لتنقذ مششن
فى النار فى النار جار ومجرور متعلق ؟ التقدير ؟
... : الطالب

: من ردخل فى النارالشيخ   
  : ...ردخل فى العذابالطالب

:هو يقدر يقدر بما يناسبالشيخ 
  : رداخلالطالب

: ل رداخل ل يصلح لصلة الموصول حطوا بالكمالشيخ    
... : الطالب

 : رداخل ل يصح فى صلة الموصول لعنك  إذا قدرت رداخششل تحتششاجالشيخ
الى تقدير مبتدا لتكو ن جملة لكن لو قدرت فعل ما احتجنششا إلششى شششىء
اخر فنقول مثل فى جميع صلة الموصول ل يقدر فيها إل فعل لعنششك لششو
قدرت السششم احتجششت الششى تقشدير مبتشدأ لتتشم الجملشة فيكششو ن التقششدير

(( أفانتمرتين أما إذا قدرت فعل صششار التقششدير مششرة واحششدة طيششب 
أى من استقر فى النار او من ردخششل فششى النششارتنقذ من فى ابلنار ))

أو من كا ن فى النار حسب يعنى المعنى المنتقى قششال المؤلششف جششواب
 وهذا(( أفمن حق ))الشرط أين الشرط ؟ الشرط هومن فى قوله 

أحد الوجهين فى من أعنها اسم شرط، وقال بعض العلماء أ ن من اسششم
موصول،يعنى أفالذى  حق عليه كلمة العذاب تنقششذه يعنششى ردائمششا اسششم
الشرط والموصول يتعاورا ن أى يسششتعار بعضششهما مكششا ن بعششض البعششض
الخر، يقول جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر، أقيم فيششه
الظاهر الذى هو من مقام المضمر الذى كا ن الذى يكششو ن لششول الظششاهر
على هذا الوجه أفاعنت تنقذه أفمن حق عليه كلمة العذاب افاعنت تنقششذه
وهذا كلم المؤلف يوحى بأ ن جملتين ها ؟
...: الطالب



: مرتبط بعضهما ببعض وليس كل واحششدة مسششتقل عششن الخششرىالشيخ 
أفاعنت تنقذه ولكن عنقول هناك احتمال اخر خلف ما قاله المؤلششف وهششو

(( أفميين حييق عليييهأ ن الثاعنيه منفصله عن الولى وأ ن تقدير الولى 
تدفع عن أو كلمة عنحوها يعنششى أفتششدفع عششن مششن حششقكلمة ابلعذاب ))

((أفييأنت تنقييذ ميين فييىعليششه كلمششة العششذاب ثششم اسششتأعنف فقششال 
يعنى الول تجعله مؤمنا بحيث ل يسششتحق النششار والثششاعنى تنقششذهابلنار ))

من النار إذا ردخل فيهششا هششذا وجششه للمفسششرين، الششوجه الثششاعنى أ ن تكششو ن
(( أفمن حق عليه كلميية ابلعييذاب ))الجملتين  واحدة يكو ن معنى 

فهو فى النار أفاعنت تنقششذه منهششا وهششذا هششو الششذى مشششى عليششه المؤلششف
ومؤردى الجملتين واحد فى النهايه أ ن مششن حقششت مششن حششق عليششه كلمششة
العذاب فاعنه ل يمكن ل للرسول صششلى اللششه عليششه وسششلم ول لغيششره أ ن
ينقذه من النار طيب يقول المؤلف وووأقيم وأقيم  فيششه الظششاهر مقششام
المضمر وإقامة الظاهر مقام المضمر هنا تفيد معاعنى منها أ ن من حششق
عليه كلمة العذاب فهو فى النار، لعنه لو قال أفاعنت تنقذه لكا ن العنسا ن
يقول من اى شىء أعنقذه ، فإذا قال أفاعنت تنقذ من فى النار علمنششا أ ن
هذا الذى حق عليه كلمة العذاب فى النارطيب، يقول والهمششزة للعنكششار

وهما همزة واحششدة (( أفأنت تنقذه ))  وفى(( أفمن ))الهمزة فى
على القول بأ ن الثنتين واحدة فتكو ن الثششاعنيه توكيششدا للولششى والحاصششل
أ ن الله يقول للرسول عليه الصلة والسلم هل من حقت كلمة العذاب
يمكن أ ن تمنعه من استحقاقها هل من ردخل النار يمكن أ ن تنقذه تنقذه
الجواب ل يمكن ل هذا ول هذا ل ن النبى صلى الله عليه وسلم ل يملششك
أ ن يهدى أحدا حتى ل تحق عليه كلمة العششذاب ول يمكششن أ ن ينقششذ أحششدا
.من النار
(( وأنذر عشييريتكيقول عليه الصلة السلم حين عنزل قوله تعالى  

جمع أقششاربه وصششار يخصصششهم يششا فل ن بششن فل ن ل أغنششىالقربين )) 
( يا فاطمة بنت محمد لسلينى منعنك من الله شيئا إلى أ ن قال 

 وهششى ابنتششه يقششولمابلى ما شئت ل أغنى عنك من ابلله شيييئا )
المال أستطيع أ ن أعنفعك به ولكن ل أغنى عنكى من الله شيئا وإذا كا ن
ل يغنى عن ابنته شيئا فمن سواها من باب أولى فإ ن قششال قائششل كيششف
عنجمع بين هذا وبين شششفاعة النششبى صششلى اللششه عليششه وسششلم لعمششه أبششى
طالب حتى كا ن فى ضحضاح من عنار وعليه عنعل ن من عنششار يغلششى منهمششا
ردماغه كيف ؟ هنا أغنى و هنا شفع وعنفعت الشفاعة فيقال أول الرسول



عليه الصلة والسلم لم يتمكن من إخراجه مششن النششار ،وإذا لششم يتمكششن
(( أفانتمن إخراجه من النار لم يكششن معارضششا لليششة ل ن اللششه قششال 

 ما أعنقذه عنعم قالها ثاعنيا أ ن التخفيف عششن أبششىتنقذ من فى ابلنار ))
طالب ليس من أجل أعنه عم الرسول صلى الله عليششه وسششلم فهششذا أبششو
لهب عمه ولكن ولم يغن عنه شيئا ،لكن من أجل ما قام به من الششدفاع
العظيم عن السلم وعن رسول السلم فإعنه ردافع عنه مدافعة عظيمة
بل إعنه كا ن يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم فى المحافل بل شششهد

" بلقد علموا أن ابننا ل مكييذب       بلييدينا ولله بالرساله فقال: 
" يعنى بقول الباطل

،"هذا بيت من اللمية المشهورة التى قال عنهشا بشن كشثير رحمششه اللشه 
قال هذا ينبغى أن تكييون ميين ابلمعلقييات بييل هييى أبلييغ ميين

المعلقات قصائد اختارها العرب سموها المعلقات السبعابلمعلقات " 
وأواضافوا إليها ثلثا سموها المعلقات العشر هذه القصائد علقوها فششى
جوف الكعبة حفاظا عليها وتنويها بها لكن لمية أبى طالب أشششد وأشششد
يعنى أحسن وأعذب فشهد للرسول صلى الله عليشه وسشلم ، بشأعنه غيشر
مكذب وأعنه ل يعنى بقول الباطل السحرة بل إعنه عليه الصلة والسلم
أصدق الناس وأعنزه الناس ، ثم يقول فى قصيدة أخرى
" وبلقد علمت بأن دين محمد            من خير أديييان ابلبرييية 
دينا
بلول ابلملمة أو حذار  مسبة                بلرأيتنى لسييمحا بييذاك
"مبينا
مثل هذا الكلم إذا سمعه النا س آمنششوا فهششو فششى الحقيقششة رداعششي إلششى
السلم لكنه ليس مسلم عنسأل الله العافيه إذا التخفيف عنه ليس مششن
أجل أعنه عم الرسول ولكن من أجل أعنه ردافع عن السششلم وحمششا النششبى
صلى الله عليه وسلم حماية تامة وأعاله أيضا فاعنه بعد موت جششده عبششد
المطلب كا ن عند عمه أبو طششالب وهششذا معششروف فمششن عششدل اللششه عششز
وجل أ ن الله شكره على العمل وخفف عنه بشفاعة النششبى صششلى اللششه
عليه وسلم حتى صار فيما سمعتم فى ضحضششاح مششن عنششار وعليششه عنعل ن

(( أفييانتمن عنار يغلى منهما ردماغه أعاذعنى الله وإياكم من النار عنعششم 
وابلمعنييى ل تقييدر علييى هييدايته قششال:" تنقذ من فى ابلنييار ))

" هذا المعنى وصدق الله سبحاعنه وتعالى العنسا ن لفتنقذه من ابلنار



يمكن أ ن ينقذ أحدا من النار أبدا فششإ ن كششا ن عنششبى اللششه صششلى اللششه عليششه
  وسلم ل يمكن ل يقدر على ذلك فمن ردوعنه من باب أولى

 هذا الستدراك من أحسششن مششا(( بلكن ابلذين اتقوا ))ثم قال تعالى 
اسششتدرك اسششتدرك(( أفأنت تنقذ من فى ابلنييار )) يكو ن لما قال 

(( بلكن ابلذين اتقييوا ربهييمهذه الحال حال من ل يدخل النار فقال 
))بلهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها النهييار 

إلى آخره لكن هنا ل تعمل لعنها ؟
...: الطالب

 : مخففة ولكن إذا خففششت تكششن لمجششررد العطششف فقششط ومعناهششاالشيخ
 هششذا(( بلهييم غييرف ))مبتدأ خبره جملة (( ابلذين ))الستدراك فإذا 

  الخبر عنعم
 )) بأ ن أطاعوه افششارد المؤلششف رحمششه(( بلكن ابلذين اتقوا ربهمقال 

الله أو المفسر رحمه الله أ ن التقوى هى الطاعة وهششذا أجمششع مششا قيششل
فى التقوى أعنها طاعة الله عز وجل بامتثال أمره وإجتناب عنهيه لعنه أمر
وعنهى ل للهوى ولهذا من أطاع الله لمجررد الهوا ل يكو ن كمن أطاع الله
ل ن الله أمر أو عنهى كثير من الناس يطيششع اللششه ل ن عنفسششه تهششوى ذلششك
ولكن الطاعة الحقيقة هى التى يكششو ن البششاعث عليهششا امتثششال أمششر اللششه

((قال (( بلكن ابلذين اتقو ربهم ))تركا للمنهيات وفعل للمأمورات 
 إشارة إلى أ ن تقواهم مبنيه على أساس إشارة الى أ ناتقو ربهم ))

تقواهم لله مبنيه على أساس لعنه ربهم والربششوبيه هنششا تشششمل الربششوبيه
القدرية، والربوبيه الشرعيه ل ن الله رب مالك كل الكو ن قششدرا ومالششك
للحكم شرعا ، فهم يتقششو ن ربهششم لعنشه الششذى خلقهششم ورمزقهششم وأعششدهم
وأمششدهم يعبششدو ن ربهششم لعنششه الحششاكم فيهششم والششذى يششأمرهم وينهششاهم

(( بلهم غييرف ميين فوقهييا غييرففيقومو ن بششأمره ويششدعو ن عنهيششه 
 غرف جمع غرفة والغرفة هى البناء العششالى البنششاء العششالى إذامبنية ))

كا ن فى السششفل يسششمى حجششرة وإذا كششا ن فششوق يسششمى غرفششة فالبنششاء
(( من فوقهيياالعالى يسمى غرفة هذه الغششرف غششرف مبنيششة يقششول 

يعنى طبقات وصور عالى شامخة مبنية من أى شىء؟غرف مبنية ))
من من لبنات من الذهب والفضة جنتا ن مششن ذهششب آعنيتهمششا ومششا فيهمششا
ن الشذهب ،وجنتا ن من فضة آعنيتهما وما فيهمشا، هشذه الغششرف المبنيشة م
والفضة  أيضا ليست على ما يشاهد فى الششدعنيا مششن اللمعششا ن والحسششن
الجذاب بل هى أشد وأعظم ل يمكن أ ن عنتصور حسن هششذه الغششرف ول



(( فل تعلييم نفيس ميا أخفيىموارد بنائها أبدا لماذا ل ن الله يقششول 
 ويقول فى الحديثبلهم من قرة أعين جزاءبما كانوا يعملون ))

" أعددت بلعبييادى ابلصييابلحين مييا لعييين رأت ول أذنالقدسششى 
هى أي الجنة ليست  ليس فيهالسمعت ول خطر على قلب بشر "

شىء مما الدعنيا إل ؟
  : السماءالطالب

 : السماء فقط لكن الحقائق تختلف إختلفششا عظيمششا فيهششا عنششبالشيخ
عنخل رما ن لكن ليست كششالموجورد عنششدعنا فششى الششدعنيا بلششى هششى شششىء ل
يمكن أ ن يتصوره العنسا ن هذه الجنة معدة للمتقين الششذين اتقششوا ربهششم

(( وجنات تجييرى ميين تحتهييا النهييار أعييدتكما قال الله تعالى 
بللمتقين )) (( ولسارعوا ابلى مغفرة من ربكم وجنيية عرضييها

 العمل يسير والعششوض كششثيرابلسموات والرض أعدت بللمتقين ))
لكن العمل يسير يا أخواعنى على من يسره الله عليه والله ييسره على
من صدق النية فى التوجه إلى الله ولم يركششن إلششى الششدعنيا ل ن الركششو ن

(( وإتلإلى الدعنيا ول سششيما ممششن أعطششاه اللششه العلششم ذل واعنحطششاط 
عليه نبأ ابلذى آتينيياه آياتنييا فانسييلخ منهييا فييأتبعه ابلشيييطان

وبلو شئنا بلرفعنيياه بهييا وبلكنييه أخلييد إبلييى *فكان من ابلغاوين
(( فمثلييه كمثييل )) والمثششل أخششس المثششال الرض واتبييع هييواه

ابلكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذبلك مثييل ابلقييو)م
إلششى آخششره(( فاقصييص ابلقصييص )) كششذا ابلذين كذبوا بآياتنا )) 

فإذا عنقول هذه الغرف التى أعدها الله للمتقين الذين أخلصوا النية للششه
رجاء الوصول الى ثوابه والذين ل يفعلو ن طاعششة إل وهششم يؤمنششو ن بششأ ن
لها ثوابا فى هذه الجنة ل ن هششذه العقيششدة وهششذا الشششعور يحملششك علششى
إحسششا ن العبششاردة إذا علمشت أعنشه مشا مشن عبشاردة تقشوم بهشا إل مشن أجشل
الوصول بها إلى هذا الثواب سوف ؟ ايش ؟ تحرص على العمل وتتقششن

(( بلهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجييرى ميين تحتهيياالعمل 
 تجرى من تحتها أى من تحت هذه الغرف العليا ومن تحتهششاالنهار ))

العنهار جمع عنهر أو عنهر ل ن عنهر أو عنهر الحلقية الششذى ثاعنيهششا حششرف حلششق
عنهر وبحر يجومز فيها تسكين الحرف الثاعنى وفتحه تقول عنهر وعنهششر وبحششر
وبحر هنا عنقول أعنهار جمع عنهر وهى أربعششة أعنششواع بينهششا اللششه تعششالى فششى

(( مثل ابلجنة ابلتى وعد ابلمتقون فيها أنهارسورة القتال فقال 
  اقرأ يا ولد))



(( فيها أنهارمن ماء غير آلسن وأنهارالطالب:   ...
  قبلهاابلشيخ: (( وأنهار من بلبن بلم يتغير طعمه ))

 (( وأنهار من بلبن بلم يتغير طعمييه وأنهييار ميين خمييرالطالب:
(( بلذة بللشاربين وأنهار من عسل مصفى
الشيخ : عنعم هذه أربعة أعنواع فيها أعنهار مششن مششاء غيششر آسششن يعنششى غيششر
قابل ل ن يكو ن آسن والسن هو المتغير وأعنتششم تعلمششو ن أ ن المششاء إذ إذا

(( وأنهارمنبقى فى العناء مدة أو فى مقره فى البئر مدة فإعنه يتغير
 ول فيهششابلبن بلم يتغير طعمه وأنهار من خمر بلذة بللشاربين ))

 أعنهششار مششا هششى تحلششب مششن(( وأنهار ميين عسييل مصييفى ))سكر 
الضروع عنعم ول تأتى من عنحل أعنهششار تمشششى علششى الرض تجششرى ووقششد
 جاء فى الثر أعنها تجرى بل أخدورد تعرفو ن الخدورد ؟ إيش تسموعنها

  : ...مجرىالطالب
: إيششه تبقششى مجششارى أي علششى وجششه الرض ل تحتششاج إلششى حفششرالشششيخ 

سواقى ول إلى جدار ن تمنع سيل ن الماء بششل هششى تجششرى بششدو ن شششىء
ووررد أيضا أعنها تجرى باختيار العنسا ن يشوجه النهششر حيششث شششاء ويمسششكه

(( و فيها ما تشييتهى النفييس وتلييذحيث شاء ، و ل ن الله يقول 
  عنسأل الله أ ن يجعلنا وإياكم منهمالعين وأنتم فيها خابلدون ))

  : شيخالطالب
  : عنعم عنعمالشيخ

 : أحسن الله إليك  فى قول يقولششو ن أ ن عنهششر النيششل السششابقو نالطالب
 واللحقو ن أعنه من الجنة

 :عنعم عنعم صحيح وررد فيه الحديثالشيخ
  : عنعمالطالب

:  وررد فيه الحديث لكن قالوا أ ن من أعنهار الجنة يعنى أعنها  تشبهالشيخ 
أعنهار الجنة بالصفاء هو ليس معناه أعنها عنزلت من السماء

  : تشبيهالطالب
  : عنعم تشبيه بليغ ، عنعم يا عبد الرحمنالشيخ

  : الربوبيه القدرية والشرعيةالطالب
:عنعمالشيخ   ...

: الربوبيهالطالب  
: إى عنعمالشيخ  

  : القدرية والشرعيةالطالب



  : عنعمالشيخ
 : ما فهمناهاالطالب

 : ما فهمتوها ،عنعم الربوبيه الشششرعية هششى التصششرف فششى النششاسالشيخ
 بالشرع

  : يعنى أى أمرهمالطالب
 : المر والنهى والقدرية معروفة ولهذا مر علينا يعنششى مثششل هششذاالشيخ

الحكم كوعنى وشرعى عنفس التصرف بمقتضى الربوبيه كششوعني وشششرعي
. 


